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L A N S A R E M I N I - D O C U M E N TA R
REFUGIUL DE LA CĂLȚUN

de Krista SZÖCS
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

În

15 Decembrie 2015, la Filarmonica
Sibiu / Sala Thalia a avut loc lansarea filmului IA
A(L)TITUDINE - cartografia unui timp dăruit
și vernisajul unei expoziții de fotografie cu același
nume. Evenimentul s-a desfășurat în prezența
autorilor și a celor care s-au ocupat, în mare parte,
de proiectul construirii unui refugiu pentru
iubitorii de munte, lângă lacul Călțun, unde
aceștia se pot adăposti în situații de urgență.
Refugiul poate găzdui 22 de turiști și este
destinat numai pentru situații de urgență. Are o
suprafață de 36 metri pătrați și este
compartimentat cu 2 încăperi, una destinată
turiștilor, iar cealaltă pentru echipa Salvamont.
Refugiul este situat la altitudinea de 2160 m, pe un
platou cu 25 m deasupra vechiului refugiu, în zona
considerată cu cel mai mare risc de accidente din
Munții Făgărașului.
Proiectul refugiului a fost realizat de
MARIUS MICLĂUȘ (biografie aici), architect
din Timișoara și MARIUS SOFLETE, unul dintre
cei mai buni ingineri de construcții din lemn din
România. Lucrările au început în noiembrie 2014,
iar la începutul lunii iulie s-au finalizat.
Câteva detalii despre proiect o să le redau aici:
aici

sursă foto: greatnews.ro

sursă foto: sibiu100.ro

Amplasament: cota 2.160 m, Lacul Călțun,
Făgăraș
Beneficiar: Serviciul Salvamont Sibiu – CJ
Sibiu, dir. Adrian David
Suprafață construită: 37,5 mp
Montaj: 5 ore
Buget: 27.000 EUR
Fază de proiectare: septembrie – octombrie
2014
Fază de construcție: 27 octombrie – 07
noiembrie 2014
Voluntari: 42 (arhitecți, ingineri, studențiarhitecți, salvamontiști, oameni de munte

Este de apreciat și lăudat efortul tuturor
celor care s-au implicat, date fiind condițiile în care
trebuia să își desfășoare activitatea, zona Călțunului
fiind cea mai periculoasă zonă de lucru din
România, așa cum declară și Chiriță NECULAI,
comandant al echipajului:
„Zona Călțunului este cea mai periculoasă zonă
de lucru pentru noi și sunt perioade mari de timp în care
nici măcar nu te poți apropia de ea. Dumnezeu ne-a
ajutat cu vreme bună atunci și numai așa am putut duce
ka bun sfârșit o misiune care altfel era imposibilă.De
asemenea, lucrul inedit cu voluntari a fost una dintre
cele mai interesante experiențe și care a avut darul de a
ne îmbogăți ca oameni și ne-a făcut să înțelegem că
spiritul de echipă odată născut și crescut la o valoare
corespunzătoare creează legături unice între oameni
necunoscuți și poate să conducă la realizări dintre cele
mai deosebite dacă există o țintă bine definită și o
disciplină exemplară”.
Marius MICLĂUȘ a demonstrat, prin talentul
său, câte detalii se pot pune la punct pentru ca cei
pasionați de munte să se simtă cât mai „acasă” în
acel adăpost, care este de acum mult mai călduros
și mai luminos, tema proiectului fiind aceea de a
crea un „far în munți”, un spațiu mic de unde poți
vedea cerul, mai ales noaptea când stelele par atât
de aproape. Un alt avantaj al construirii unui turn
este și faptul că atât turiștii aflați acolo, cât și echipa
Salvamont, pot vedea vremea de afară și pot estima
riscurile la care se supun dacă se decid să plece mai
departe în aventură.
Se poate observa, așa cum a afirmat și
arhitectul Marius MICLĂUȘ, că acest proiect este
făcut din plăcere, iar zona specială pe care au ales-o
nu i-au împiedicat nicio clipă să își ducă munca la
capăt, aceasta fiind efectuată cu dăruire și ambiție.

În revista ARHITECTURA am găsit și o
declarație a domnului arhitect MIRCEA MICLĂUȘ,
care vine să accentueze faptul că, indiferent de
condițiile defavorabile din acea zonă, acel refugiu
trebuia să existe:
„Aveam o vagă idee ce însemna să acceptăm provocarea
de a proiecta un refugiu pentru 2.100 m altitudine într-un buget
restrâns. Un far în munți… la Călțun, aceasta urma a fi tema de
studiu. Un axis mundi… așa cum te face să te simți locul atunci
când ajungi acolo.

Pe lângă toate celelalte subteme – transportul cu elicopterul fiind
definitoriu în proiectare, execuția în condiții extreme, materialele
alese cu grijă și inducerea unei atitudini… la a(l)titudine…
Împreună cu studenții, aveam nevoie să învăţăm și din acest
experiment.
Materialul ales, CLT (sau Cross Laminated Timber), se preta cel
mai bine din perspective diferite – rezistent pentru zăpadă
abundentă (6 m), ușor în raport cu rezistența lui, prietenos ca
suprafață… și nu în ultimul timp/rând pentru mirosul său. Tăiat
la unghiuri stabilite din forma dinamică în vânturile puternice,
acesta urma să fie acoperit cu tablă din aluminiu ce preia verdele
lichenilor de pe pietrele din sit.
Funcțiunea, mai mult decât necesară într-una dintre zonele cele
mai expuse la accidente montane, este simplă – spațiu pentru
prim-ajutor salvamont (3 locuri) și spațiu pentru turiști (19
locuri). Locația a fost aleasă intenționat deplasată față de vechiul
refugiu (de 40 de ani) din considerente de protecție a poluării
lacului și funcțională (platforma rămâne spațiu pentru aterizarea
elicopterelor necesare în caz de urgență).
Panoul fotovoltaic montat la baza turnului, ce lasă lumina să intre
și pe turiști să vadă stelele, dă independență energetică structurii
noi și, în același timp, întărește ideea de atitudine.
Una nouă… poate.”

Deși greu de construit, cum putem afla și
din afirmația lui Adrian DAVID, șef Salvamont
Sibiu - „Transportarea materialelor a fost extrem de
dificilă, pilotul elicopterului mi-a spus că a fost poate
unul dintre cele mai grele zboruri din ultima perioadă.
A fost dificil din cauza altitudinii, a condiţiilor meteo şi
mai ales din cauza greutăţii modulelor. Piloţii au fost
foarte atenţi, ei ne-au dat indicaţii despre dimensiunile
modulelor, pentru a le putea transporta fără a pune în
pericol zborul”- refugiul a fost gândit din material
eco, pentru a putea fi mutat sau desființat în orice
moment ar fi nevoie. Bineînțeles că efortul a fost
unul considerabil, fapt pentru care trebuie
valorificat și mai mult, proiectul în sine fiind unicat
în România, prin tema de proiectare propusă.
Marius MICLĂUȘ a ales ca material lemnul
masiv încleiat deoarece acesta permite foarte ușor
realizarea formei dorite pentru implementarea
conceptului de „far din munți”.
Acest proiect a fost premiat în 2014, în
cadrul Anualei de Arhitectură din Timișoara, cu
premiul I la arhitectură și mențiune specială la
inginerie.
Cu această ocazie felicităm încă o dată cei
doi oameni care au dus acest „vis” la o finalitate
extraordinară, și anume Marius MICLĂUȘ și
Marius SOFLETE, pe Olimpiu VUIA care a
realizat acest film minunat și pe cei care au ajutat,
au fotografiat și au contribuit cu toate resursele pe
care le-au putut pune la dispoziție, la sprijinirea
acestui plan măreț:
Structuri metalice: Ing. Cornel FARCAȘ
Coordonare S.P.J. Salvamont Sibiu: Adrian DAVID
Comandant echipaj elicopter: CHIRIȚĂ Neculai
Pilot secund: CÂRSTOIU Traian
Maistru Militar Principal / operator sarcini
acroșate: CANACHE Neculai
Maistru Militar Principal / tehnic de bord: Pavel
OCTAVIAN
Fotografie:
Andi Buftea
Laurentiu Constantinescu
Ovidiu Gabor
Zsolt Gondos
Radu Nechit
Marius Miclaus
Ovidiu Micsa
Dan Purice

În final, voi mai lăsa câteva imagini să vă
spună povestea refugiului, cât mai detaliat,
împreună cu câteva linkuri de unde puteți
descărca fotografii și filmări din cadrul
evenimentului.

link foto: http://we.tl/lZw1Iu8r6p
link video: http://we.tl/bVKly9lMus
Surse articol:
www.emunte.ro
https://www.youtube.com/watch?v=K2r1ZSotA-o
arhitectura-1906.ro/2015/02/ia-altitudine/
www.dulgher.ro
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„expoziția înCHIPuiri”
EXPO PICTURĂ - CRISTINA ȚURLEA

de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

O

reîntâlnire cu tablourile artistei și

arhitectei Cristina ȚURLEA a fost un nou prilej
de bucurie vizuală, prilej de a rememora alte
clipe minunate petrecute în luna decembrie
2014.
Vreau să priviți portretul Cristinei și să vă
convingeți că bucuria și emoția din acea seară
de la Sibiu a fost reciprocă, mai ales că la acea
dată artista se afla la prima ei expoziție în afara
capitalei.
Mulțumesc pe această cale, pentru că
știu că ne citește buletinul cu mare interes, și
doamnei primar interimar Astrid FODOR, care
a fost o gazdă perfectă, petrecând cu noi
aproape întreaga seară, sincer impresionată de
lucrările celor doi arhitecți, Cristina ȚURLEA și
Ion ENE. Expoziția de atunci s-a chemat
SILUETELE ORAȘULUI ISTORIC și SPAȚII
URBANE VĂZUTE DE ARHITECȚI. Din
discursul doamnei primar am desprins un
fragment în care afirmă: „Sunt o simplă iubitoare
de frumos și, din punctul meu de vedere, această
expoziție este un mixaj reușit de pictură, care nu
încântă doar ochiul, ci și inima și sufletul. Eu vreau
să vă felicit pentru aceste picture minunate și mi-aș
dori ca foarte mulți sibieni să calce pragul acestei
expoziții și să se bucure de aceste picture care sunt
încântătoare”.
În încheierea acestei rememorări a
evenimentului de la Sibiu, aș vrea să vă redau o
scurtă

remarcă

a

doamnei

Olimpia

TUDORAN-CIUNGAN, cunoscut critic de artă

sibian, care m-a uimit spunând despre Cristina:
„pe mine m-a suprins și impresionat în mod plăcut
pentru că nu am crezut că este vorba de o arhitectă,
am crezut că este o pictoriță, un artist plastic. Este
multă culoare, multă sensibilitate și simțire în aceste
tablouri. Își permite să dea o tentă de oranj unor
clădiri din oraș, adică să dea culori dincolo de ceea
ce-ți oferă realitatea.”
Da, avea dreptate! Culoarea este cea
care caracterizează lucrările Cristinei, dovadă
clară a faptului că, exact după un an, în
decembrie 2015 regăsesc spațiul Calderon
luminat la propriu și la figurat de o serie de
lucrări complet noi, lucrări pe care le vedeam în
premieră și care m-au determinat să scriu acest
al treilea articol, convins fiind că artista Cristina
ȚURLEA ne face cinste breslei și merită să o
cunoașteți și să o admirați.
Pentru că nu am știința și talentul să
descriu în cuvinte lucrările, consider că ele pot
să spună infinit mai multe despre autoare, decât
aș putea să o fac eu.
În paralel cu imaginile culese la expoziție,
o să o las pe artistă să răspundă, în continuare,
la câteva întrebări pe care i le-am pus, dorind să
aflu cât mai multe detalii legate de tablourile
expuse:

De ce închipuiri?
ÎnCHIPurile pornesc de la o stare de libertate
pe care am transferat-o pe pânză, fără oprelişti,
pentru că lumea poate fi văzută şi altfel decât o
vedeam mai ieri. Închid ochii şi ceea ce văd,
rezultatul imaginaţiei sau a imaginilor
dinlăuntru, am numit închipuiri. Închipuirile uită
uneori de real, alteori păstrează realul ca pe-o
imagine pe celuloid, prin care trece lumina
gândurilor și se imprimă pe pânză.
Ce e nou faţă de precedentele expoziţii?
Am abordat tehnici diferite, dacă până acum
lucram preponderent în ulei şi acrilic, acum
majoritatea tablourilor sunt realizate într-o
tehnică mixtă, tuşuri, foiţe, materiale organice
şi minerale, fapt care, după părerea mea, le dă o
notă de neconvenţional ce se armonizează
foarte bine cu subiectul Închipuiri.

Sunt oarecum surprinzătoare și proaspete. Așa miau spus majoritatea celor ce le-au văzut și așa le-am
simțit și eu când lucram. Mă surprindea și pe mine
uneori ce senzație se crea sau ce strălucire
neașteptată apărea pe pânză.

Prin ce subiecte se definește expoziția?
Aproape jumătate dintre tablouri sunt portrete
de dimensiuni identice (25*30 cm), dar în stiluri
diferite. Modelele au fost personaje reale şi
tablouri sau mai degrabă detalii din tablouri ale
unor mari pictori cărora le aduc astfel un
omagiu. Așa au apărut Ofelia- Omagiu lui Odilon
Redon, Rusoaica-Omagiu lui Antonio Rotari,
Castelana- Omagiu lui Federico Barocci,
Provocare-Omagiu pictorilor flamanzi, În
așteptare- Omagiu Prerafaeliților, Fata din
Orient- Omagiu lui W.A. Bouguereau și multe
altele.
Au fost emoții diferite la fiecare tablou. Dacă
pentru chipurile deja zugrăvite de pictori celebri
am încercat să mă apropii de original, la figurile
din viața reală a fost ca un dialog. Am avut
senzația mai mult ca oricând că ”a zugrăvi” un
chip estre un mod de a cunoaște foarte intim.

Cele non figurative pornesc de la floriCâmpul soarelui sau Solare, de la senzații de
peisaje ca Liziera, Apartție, ochiul Pământului,
sau senzații, chemări – Chemarea pădurii,
Aurora boreală, Capătul lumii, Răsărit, Înserare.
În concluzie
Aşadar, „plăsmuri de chipuri frumoase – cum
Dacă doriți să citiți lista tablourilor expuse și
prețul lor, dați click aici.

scrie în catalogul expoziţiei - ţesuturi de lumini şi
întuneric, forme şi sunete încremenite,

Dacă doriți să revedeți toate pozele de la
expoziție, la o rezoluție bună, descărcați-le
folosind link-ul http://we.tl/Y1dRrt0mED.

ascunzişuri şi luminişuri, taină şi mister…

Pe Cristina ȚURLEA, consilier creație și
dezvoltare persoanală prin artă, o puteți contacta:

din clipa dinainte”.

Mobil 0743 130 308
e-mail cristina_turlea@yahoo.com

Închipuirea la capătul căreia nu mai suntem cei
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„CASE CIRIPITE”
CAMPANIE DE STRÂNGERE DE FONDURI

de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

3.500 de copii din România studiază arhitectura în anul școlar 2015-2016
Case Ciripite este o campanie de strângere de fonduri aflată la a doua ediție

și dezvoltată de Asociația De-a Arhitectura cu scopul de a susține implementarea cursurilor de
arhitectură în școlile de stat și private din România. De-a Arhitectura a invitat în acest proiect 16
dintre cei mai renumiți și premiați arhitecți din România pentru a crea case inedite de păsări.
Căsuțele au fost licitate și sunt expuse până pe 13 februarie 2016 în cadrul Galeriei Galateca.
Ulterior, acestea vor fi mutate în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu.
Cursul de-a arhitectura a fost creat acum trei ani de șase arhitecte din dorința de a dezvolta
și promova educația de arhitectură și mediu construit în rândul copiilor din clasele primare.
Înțelegerea și asumarea valorilor arhitecturii, design-ului și ale urbanismului încă din primii ani de
școală poate contribui la creșterea calității mediului construit din mediile rurale și urbane din țară.
Cursul de arhitectură a pornit de la 7 școli și 220 de copii și a ajuns să fie predat în acest an școlar la
3.500 de copii din 140 de clase, din 20 de județe și din capitală. Copiii din clasa pregătitoare până la
clasa a VII-a sunt pregătiți de 145 de profesioniști din domeniul arhitecturii și urbanismului.
Manualele de arhitectură sunt adaptate vârstei copiilor, deprinderea noțiunilor realizându-se atât
printr-o parte teoretică cât și prin una practică - observarea și analiza directă a mediului construit
în care trăiesc, ateliere de lucru creative, etc.
„Înainte de a fi incluse în expoziție, căsuțele create de cei 16 arhitecți au fost licitate, iar
suma strânsă de 22.500 euro va fi folosită pentru finanțarea predării cursurilor de arhitectură în
școlile din România. Suntem bucuroase că avem alături mediul privat în acest demers și sperăm să
putem introduce aceste cursuri de arhitectură în cât mai multe școli de stat și private ”, a declarat
Corina Croitoru, membru fondator al Asociaţiei De-a Arhitectura.
Programa cursului de-a arhitectura în oraşul meu pentru clasele a III-a şi a IV-a a fost
aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale în 2014. În şcoli se mai predau în prezent
cursurile de-a arhitectura MINI, pentru clasele pregatitoare, I şi a II-a, şi de-a arhitectura în şcoala
mea, dedicat claselor a VI-a şi a VII-a.

Arhitecții care au luat parte la acest proiect sunt: SHIFT A+U, ABRUPTARHITECTURA,
COOPLAN, UNU LA UNU, ADNBA, DSBA, A. PLAN, CRAFT'R, LAMA, ASTIL, STUDIO 10M,
BOGDAN&VAN BROECK, EXHIBIT, LUCIAN CĂLUGARESCU, RAUM ȘI VITAMIN ARCHITECTS.
Căsuțele ciripite au fost achiziționate de: ING, OAR, UAR, FPSE, SINIAT, CA IMMO, VELUX, DURAZIV,
RUUKKI, CERESIT, VERANDA, GREENTEK, STAR EAST PET, MAGIC HOLIDAY, SIMBIO, GALATECA.
Pentru mai multe detalii contactați:
Andreea Rădulescu
Antonescu PR&CONSULTING
Tel: 031 620 73 26
Mobile: 0752 440 041
E-mail: andreea.radulescu@antonescupr.com
Web: www.antonescupr.com
Înainte de a vă despărți de această minunată inițiativă expozițională, merită să descărcați filmul făcut la fața
locului. Sonorul este foarte interesant!
link poze: http://we.tl/ZEttgxowyC
link film: http://we.tl/UOyKX8SQP0
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FESTIVALUL MONDIAL DE ARHITECTURĂ
SINGAPORE, NOIEMBRIE 2015

de Krista SZÖCS

World Architecture Festival
(Festivalul Mondial de Arhitectură) este cel
mai mare eveniment internațional de arhitectură
din lume. Acesta include cel mai numeros
program de premii destinate arhitecturii din
toată lumea, unde juriile care decid cele mai
valoroase idei și proiecte arhitecturale sunt
internaționale. Festivalul este orientat asupra
unei celebrări excelente, fapt pentru care
activitatea din cadrul festivalului cuprinde și
prezentările live ale delegaților.

a

WAF a avut loc în luna Noiembrie, la
Singapore. În cadrul lui au participat arhitecți din
65 de țări.
World Architecture Festival este locul
unde reprezentanți ai arhitecturii mondiale se
reunesc pentru a sărbători, pentru a face schimb
de informații și a învăța lucruri noi, iar nu în
ultimul rând, pentru a-și găsi aici inspirația
necesară în dezvoltarea unor noi proiecte. Acesta
este singurul eveniment de arhitectură unde
discuțiile sunt ținute de figuri importante ale
domeniului, unde se judecă 350 de finaliști și
există o expoziție internațională de produse.
Dacă doriți să vizionați mai multe imagini care
redau atmosfera festivalului, puteți da click aici.

Câștigătorul de anul acesta
pentru World Landscape of the Year
(Peisajul Mondial al Anului) a fost un
parc natural de lăcoviște, aflat la gura
a trei râuri din provincia Zhejiang, în
China.
Proiectat de firma Turenscape din
China, specializată în arhitectura peisagistă,
Parcul Yanwizhou de 26 de hectare este
caracterizat printr-o topografie rezistentă la
inundații, habitate sălbatice naturale, precum și
o rețea de căi șerpuitoare și poduri.
Scopul proiectului a fost de a conserva
peisajul riveran și, de asemenea, să creeze o
atracție publică în jurul caselor de operă din
oraș. Un pod pentru pietoni șerpuiește peste
două râuri cu lățime de 100 de metri, creând
panglici roșii și galbene și făcând referire la
tradiția locală a dansului dragonului din timpul
Festivalului Primăverii. Firma a folosit o
asemenea tactică și la un alt parc din China.
Pentru nivelarea pământului de-a lungul
taluzului s-a recurs la o strategie „taie și umple”,
având ca efect crearea unui zone neinundabile.
Alte detalii includ pavarea concentrică cu șiruri
de dale albe și negre, zone verzi ovale și spații
pentru diferite activități.

Motivația juriului a fost că face uz de
poduri într-un mod ludic, unind comunitățile de
pe cele două maluri ale râului. De asemenea, tot
juriul a mai lăudat și modul în care podurile se
armonizează cu fluxul de apă într-o manieră
sustenabilă. Premiul de anul trecut pentru
Peisajul Anului la Nivel Mondial a mers către
firma australiană de peisagistică Taylor Cullity
Lethlean, care a reușit să transforme o zonă cu
arbuști incendiați natural într-o grădină botanică
care să pună în valoare o sumedenie de plante și
copaci în pericol de dispariție.

În

anul

2016,

Festivalul

World

Architecture va avea loc pentru prima dată la
Berlin, în 16-18 Noiembrie, unde sunt
așteptați și mai mulți participanți.

Surse articol și imagini:
www.dezeen.com
www.worldarchitecturefestival.com
www.theguardian.com

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
INFO 8
de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

C

entrul de Cultură Arhitecturală al UAR,

de pe strada I. L. Calderon, nr. 48 a fost, ca de
obicei, o gazdă primitoare și pentru expoziția de
fotografie, mai corect spus panouri cu fotomontaje
din fotografiile realizate cu prilejul excursiei
organizate de Uniunea Arhitecților din România și
asociația culturală PRO BASARABIA și BUCOVINA
în Republica Moldova, în 2014.
Expoziția de fotografie arhitecturală a fost
coordonată de dl. conf. univ. dr. architect
Gheorghe IONAȘCU, pe care l-am invitat să-mi
trimită un material cu scopul de a-l folosi drept
acompaniator cu poveste pentru imaginile pe care
eu le-am făcut la expoziție. Domnia sa a dat titul
acestui text ARC PESTE PRUT:

MOLDOVA - SPAȚIU AL CREDINȚEI
CULTURII, ISTORIEI ȘI TRADIȚIEI

„La începutul verii anului 2014, în calitate de
membru în Consiliul Național al Asociației Culturale pro
Basarabia și Bucovina* și de vicepreședinte
organizatoric al filialei București, sector 2** a Uniunii
Arhitecților din România am constituit un grup de
arhitecți amatori pentru o deplasare culturală de șase
zile, cu un microbuz, în Basarabia fostă românească,
astăzi Republica Moldova. Deplasarea a fost o surpriză
plăcută pentru toți participanții, dar și pentru confrații
din Chișinău.
În anul precedent, 2013, organizasem, din aceiași
postură, o deplasare similară în Bucovina istorică, în
regiunea Cernăuți, finalizată cu o expoziție de fotografie
de arhitectură.
Până în prezent, contactele culturale ale U. A. R.
s-au organizat preponderent pe direcția vest, pentru
evenimente precum Bienala de la Veneția și altele.
Considerând că acțiunile U.A.R. trebuie să
inițieze și să dezvolte și contactele firești cu confrații
arhitecți români din Basarabia și Bucovina, pentru care
nu au nevoie de translator, am contactat U.A.R. din
Chișinău.
Traseul s-a desfășurat cu plecare din București,
trecând prin Urziceni, Buzău, Focșani, Mărășești,
Tecuci, Bârlad, Huși cu trecerea Prutului la Albița –
Leușeni și prin Lăpușna la Chișinău.

Iată un extras sinteză din Raportul final al
deplasării:
Asociaţia Culturală pro Basarabia şi Bucovina
(ACPBB) impreuna cu Uniunea Arhitecţilor din
România, Filiala Bucureşti, au organizat, prin arh.
Gheorghe Ionașcu, o deplasare documentar – turistica in
Basarabia istorica, in perioada 11 – 16 iunie 2014, cu
urmatorul program:
Prima zi, miercuri 11.05.: plecarea din Bucureşti, la ora
8,00, din intersecţia străzilor C. A Rosetti cu J. L.
Calderon, prin Urziceni, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani
(popas prânz), Mărăşeşti, Tecuci, Bârlad, Huşi, cu
trecere frontieră la Albiţa,Leuşeni, Lăpuşna, Manastirea
Căpriana, citadelă de rezistență romană ortodoxă
Chişinău (cazare, cină hotel Cosmos).
A doua zi, joi: plecarea din Chișinău prin Băneşti, Bălţi
(Universitatea, biserica ctitorie mitropolit Visarion
Puiu, Palatul Episcopal), Floreşti, la Soroca şi popas
vizitare a oraşului şi cetăţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt la
Soroca şi retur la Chişinău. De remarcat ca restaurarea
cetății Soroca, se realizează dupa proiectul arhitectului
Aurel BOTEZ din Bucuresti.
A treia zi, vineri: dimineață - întâlnire cu arhitecţii din
Chişinău la sediul U. A. R. a R. Moldova (Președinte arh.
Iurie Povar), iar la prânz vizită la crama Mileştii Mici
(oraş vinicol subteran cu galerii de peste 200 km., unic în
lume), cu degustari de vinuri din podgorii renumite.

A patra zi, sambata: Vizita la Orheiul vechi
(defileu 200 m. h., complexul muzeal paleolitic/neolitic si
dacic, precum şi oraşul hoardei tătare de aur sec. XII),
cetatea Orhei, biserica si statuia domnitorului Vasile
Lupu), si vizita la manastirea Saharna, citadelă de
rezistență a ortodoxismului și românismului (cu trei
biserici).
A cincea zi, duminică: Vizită la Crama Cricova
(patrimoniu mondial UNESCO cu peste 50 km. galerii
subterane amenajate, cu acces auto pe doua benzi si
trotuare, cu plecarea din Chișinău, prin Ungheni, la Iași
(cazare) și cina la restaurantul Bolta Rece).
A şasea zi, luni 16.05.: vizita centrului istoric al
municipiului Iași: biserica Trei Ierarhi, Palatul Culturii,
catedrala episcopală, cu plecarea prin Targu Frumos,
Roman, Adjud, la Focşani (popas de pranz), Buzău, la
Bucureşti.
Deplasarea s-a efectuat cu un microbuz
Mercedes, condus de un sofer profesionist, iar la excursie
au participat 14 persoane, în majoritate arhitecti, dar și
membri ai A.C.P.B.B. Din partea conducerii U. A. R. a
participat dna. vicepreședintă Arh. Doina Eleonora
MARIN.
Excursia a fost organizată de dl. conf. dr. arh.
Gheorghe IONAȘCU, membru în Consiliul Național al
Asociației Culturale pro Basarabia şi Bucovina si
vicepreședinte al Uniunii Arhitectilor din Romania,
București, sector 2. Este posibilă și organizarea prin U. A.
R. a unei expoziții de fotografii cu principalele destinații
turistice vizitate, la fel ca și pentru excursia în Bucovina
istorică, realizată în iunie 2013.... Ceea ce s-a și realizat.
Conducerea U.A.R. a aprobat realizarea a 30 de panouri
cu câteva sute de fotografii cu imagini inedite din
Basarabia, inclusiv din Chișinău. Aranjamentul foto al
panourilor a fost realizat cu succes de către dl. Theodor
Dorian CLENCIU, din cadrul A.C.P.B.B.

De remarcat faptul că întâlnirea noastră, a
arhitecților români cu confrații arhitecți români de la
Chișinău a deschis cooperarea oficială a celor două
grupuri profesionale, în toamna aceluiași an 2014, un
grup de arhitecți români vizitând Bucureștiul și Centrul
de Cultură al U. A. R. din str. J. L. Calderon, încheind un
parteneriat profesional al celor două organizații.
Am condus pe arhitecții basarabeni să mai
viziteze și Hanul lui Manuc, din Centrul istoric.
Prin arhitectul Cornel TALOȘ s-a asigurat și
contactul delegației arhitecților de la Chișinău cu
Ordinul Arhitecților din România, precum și o vizită
documentară la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia.
Expoziția de fotografie de arhitectură a fost
programată la Centrul de Cultură Arhitecturală din str.
J. L. Calderon, nr. 48, fiind deschisă publicului în
perioada 5 – 25 ianuarie 2016, între orele 8 – 17.

Conf. Dr. Arhitect
Gheorghe IONAȘCU
Vicepreședinte Fil.
Sec. II București
Membru A.C.P.B.B.
ONG cu 30 filiale

www.probasarabiabucovina.ro

link poze expoziție:
http://we.tl/ylQdtjMwKY

CASA ECOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ
de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Krista SZÖCS

După lansarea oficială din toamna anului trecut în cadrul Săptămânii Sustenabiliăţii, organizaţia
EFdeN anunţă deschiderea pentru publicul larg a porţilor casei-prototip „EFdeN 4C“ - primul Centru
de Cercetare a Condiţiilor de Confort din România, realizat cu ajutorul a peste 120 de parteneri.

Program de vizitare
Începând cu luna ianuarie, tururile publice se vor desfăşura în fiecare săptămână, în zilele de
marţi şi joi între orele 18.00 şi 20.00, respectiv sâmbătă între orele 12.00 şi 16.00.
Gazde vor fi membrii voluntari ai echipei EFdeN, pregătiţi pentru a veni în întâmpinarea oricărei
întrebări sau curiozităţi despre prototip, proiect sau echipă.
Casa-minune, câteva detalii
Practic, fiecare obiect sau metru pătrat din dotarea acestei case modulare este rezultatul unor
inovaţii sau al unor cercetări minuţioase.
Iată, pentru exemplificare, câteva caracteristici ale acestei locuinţe:
– energia electrică necesară iluminatului şi cea termică pentru apa caldă este obţinută prin panouri
fotovoltaice. „Producţia energetică este mai mare decât necesarul, dar pentru a asigura o alimentare
constantă, locuinţa este racordată şi la reţeaua naţională de electricitate“, precizează constructorii;
– lumina solară este captată într-o seră, din care apoi se disipă căldură (prin efectul de seră) către
celelalte încăperi;
– ventilaţia este asigurată pe cale naturală, printr-un sistem special de aerisire, care dirijează curenţii
de aer către toate încăperile – apa rezultată din activităţile menajere (numită „apa gri“) este reciclată
prin metoda „osmoză plus ultraviolete“, utilizată la navetele spaţiale, care nu pot deversa reziduuri;
– în jurul oglinzii din baie a fost montată o bandă de muşchi vegetal (natural), care împiedică aburirea
sticlei;
– pereţii, în format tip sandwich, sunt dimensionaţi astfel încât să poată fi transportaţi cu TIR-ul;
– scheletul metalic este confecţionat astfel încât întregul ansamblu să reziste la cutremure de orice
magnitudine.

EFdeN este un grup de studenţi din cadrul a
cinci universităţi din Bucureşti, pasionaţi de
arhitectură, inginerie, management şi
comunicare. Ei au proiectat şi construit,
transportat 2.500 km până în Franţa la
competiţia Solar Decathlon Europe 2014,
Versailles, asamblat în doar 12 zile şi
reasamblat în Bucureşti o locuinţă solară,
confortabilă şi sigură, inteligentă şi sustenabilă,
eficientă energetic, care îşi produce singură
energia, pe scurt – o locuinţă a viitorului.
„Sâmbătă, 16 ianuarie, între orele 12.00 şi
16.00, vă aşteptăm la sediul EFdeN 4C de pe
Bvd. Pache Protopopescu nr. 66, în incinta
Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor,
Bucureşti, pentru a lua parte la Turul Public
ce va inaugura programul de vizitare al
prototipului EFdeN 4C“, se arată într-un
comunicat al organizaţiei.
Pentru a vă înscrie la turul public de
sâmbătă al casei modulare, trebuie să dați
click aici și veți fi direcționat către adresa
unde trebuie să vă înregistrați.

Sursă imagini: http://efden.org/galerie/

POEZIA STRĂDUȚELOR
de la dl. Dan GHELASE
tehnoredactare: Krista SZÖCS

D

omnul Dan GHELASE, un entuziast apărător al patrimoniului construit, a cules și ne-a trimis
aceste exemple pe care, crede el, municipalitățile orașelor le-ar putea lua drept exemplu. În
optimismul său proverbial, își imaginează chiar că ele ar putea deveni exemplu și „pentru
investitorii ce-și desfășoară activitatea în zonele vechi ale orașuui, dar care prin o investiție la îndemina
oricui, mai puțin costisitoare, ar putea da mai mult farmec în primul rând afacerii lor în sine, dar și orașului”.
Cine știe, poate are el dreptate și, în curând, o să avem și noi parte de o asemenea bucurie.
Străduţele sunt de obicei mai micuţe, ascunse, dar
fiecare are o frumuseţe aparte ce mângâie privirea
trecătorului. cele pe care vi le prezentăm azi sunt de-a
dreptul minunate...
Aceste minunate locuri sunt ferite de forfota zilnică,
de convoaiele de maşini şi gălăgia inevitabilă. Sunt locuri
tocmai bune de promenadă, de bucurie pentru ochi şi
aparatul de fotografiat, poate şi pentru pus dorinţe
arzătoare.... Doar o privire asupra lor şi parcă îţi vine să
porneşti într-o călătorie pentru a le vedea cu ochiul liber...la
pas...şi cu aparatul de fotografiat.

Străduţă în Antibes, Franţa

Străduţă în Jerez, Spania

Jerez o duce foarte bine în ce priveşte
industria vinului. Oraşul face parte din
provincia Candiz, Andaluzia. În imagini este o
bucăţică din centrul vechi al oraşului.

Străduţă în Eguisheim, Franţa

Străduţă în Eguisheim, Franţa
Eguisheim este un sat din nord-estul Franţei,
Alsacia, şi este inclus în Asociaţia Celor Mai
Frumoase Sate din Franţa.

Străduţă în Cunda Island, Turcia

Străduţa Lombard San Francisco, USA

Străduţă în Alberobello, Italia
Alberobello - oraş în Provincia Bari, Regiunea Puglia,
renumit pentru casele Trulli, cu arhitectură unică, în
forma de con, zugrăvite în ce datează din secolul 14.

Străduţă în Veneţia, Italia

Străduţă în Giverny, Franţa

Veneţia este una dintre cele mai importante destinaţii de
vacanţă ale turiştilor. Oraşul găzduieşte zilnic circa
50.000 de vizitatori, şi nu degeaba este numit unul
dintre cele mai frumoase oraşe din lume. Strada din
imagine este una dintre multele străzi cu canal din
Veneţia care sunt străbătute, la pas, de turişti şi localnici.
Giverny se află în Eure, nordul Franţei, şi este celebru
pentru că aici a locuit din 1883 şi până la moartea sa, în
1926, pictorul Claude Monet.

Străduţa Cireşilor Înfloriţi din Bonn, Germania

Străduţa Lombard San Francisco, USA
Străduţă în Orvieto, Italia

Străduţă în Frigiliana, Spania

Străduţa în Cartagena, Columbia

Orvieto este un oraş din provincia Terni, Umbria, la 100 km nord de Roma, situat pe un deal de tuf vulcanic ce
are ziduri de apărare construite din aceeaşi rocă vulcanică - Tufa. Aici găseşti o atmosferă antică, medievală şi
dramatică, dar în acelaşi timp fermecătoare.

Străduţa Acorn, Boston, USA

Străduţă în Veneţia, Italia

Străduţă în Giverny, Franţa

Străduţa Cireşilor Înfloriţi din Bonn, Germania

Străduţă în Fiskargrand, Visby, Suedia
Fiskargrand înseamnă strada Peştilor, şi este un nume dat de locuitorii din zonă în jurul anului 1600.
Începând cu anul 1940 au început să planteze trandafiri, iar din decembrie 2004 cetăţenii au propus
schimbarea denumirii străzii în Aleea Trandafirilor. Din nefericire, municipalitatea nu a acceptat
propunerea.

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Krista SZÖCS

SIBIUL DIN VIITOR ȘI DINTOTDEAUNA
(partea I)

Au apărut în comunitatea sibiană mai multe inițiative de toată lauda, pornite și de la autorități și de la grupuri
civice, relativ la dezvoltarea orașului în următorul an și în următorul deceniu. Cetățenii sunt chemați, pe diferite căi,
să contribuie la dezbatere și să se constituie chiar în factori activi, de punere în practică a propriilor idei !
Este vorba de Agenda culturală a primăriei pe 2016 și de Strategia de dezvoltare a municipiului în perioada
2014-2024. Dar ca să ne putem facem o imagine a ceea ce este de dorit în contextul sibian, pornim obligatoriu de la
premisele istorice. Evoluția social-culturală a agregării organismului urban sibian este atestată în mod natural prin:
nucleul cetății medievale / înconjurat de cartierele de monade amplasate în spațiu vegetal (vile,spitale,școli,etc.) /
continuate de cartierele cu parcele mici și atmosferă rurală, locuite de vecinătăți ale sosiților din „aria metropolitană”
multicentenară / cu inserții de vechi zone manufacturiere, devenite organic industriale / pentru a se termina cu
stupidele aglomerări de „blocuri cu apartamente” specifice crizei moral-ideologice a comunismului... (cartiere
identice găsim și la periferiile orașelor distruse de război în occident – rezultate tot dintr-o criză morală !!).

ź
ź

ź

ź

În această situație, ne apare evident că:
Este o eroare să atentezi la identitatea urbanistică a cartierelor tradiționale de secol XVII-XIX, prin implanturi
necontextuale.
Este o eroare să transformi ariile industriale părăsite din aceste cartiere în „platforme comerciale” lipsite de
har și de clienți (tocmai când, fiind noi deja în secolul XXI, industria și serviciile se pot mixa fără probleme cu
locuințele, ajungând ele să fie mai silențioase și mai curate decât majoritatea gospodăriilor actuale din Sibiu !!)
Este o lipsă de viziune să nu favorizezi, pe termen mediu, destructurarea cartierelor de blocuri comuniste...
Evident că această operațiune se face numai cu specialiști-urbaniști și în condiții de competiție, așa cum ne
demonstrează demersurile de acest tip din țările mai avansate.
Este catastrofală încurajarea „ingineriilor imobiliare” care extind țesutul urban cu noi și noi „cimitire de
apartamente” !! Acest val de locuințe colective încarcă nejustificat intravilanul orașului, rețelele de instalații și
rețeaua de circulație (oricum deja depășită de trafic), tocmai când tendința generală a urbei și a sudului
Transilvaniei este de scădere a populației stabile !!

Spre a reliefa principalele linii de analiză și de prognoză pentru următorul deceniu sibian am ales trei grupe
de probleme, la intersecția dintre urbanistică, sociologie, antropologie și mediul spiritual:

-

-

-

1. PROBLEMA IDENTITĂȚII SOCIAL-URBANISTICE – organismul complex care este Sibiul ne pune cu
stringență astăzi o chestiune inedită – rostul muzeificării unor Forme-Conținut, respectiv al unor
edificii și spații urbane segregate aici, cu toate influențele fizice și culturale acumulate.
Ce înseamnă pentru oraș o biserică fără viață parohială ? Biserica este în primul rând Forma spirituală a
comunității, viața-împreună, în spirit, a vecinătății de familii. Doamne Ferește să ajungem, ca în Vest, să
vindem bisericile unora care să facă în ele cluburi, restaurante și săli de cățărături !
Ce înseamnă o stradă fără viață comercială și comunitară ? Pentru că tipul de comerț cu portbagajul, pe care l-a
preluat fără discernământ și Sibiul, a dus inclusiv la atenuarea valorii străzilor noastre tradiționale,
concomitent cu atenuarea marcată a vieții sociale a cartierelor. Cred că o strategie corectă trebuie să sprijine,
prin forme ingenioase, păstrarea familiilor vii, normale/ vecinii și vecinătatea prosperă/ micul comerț
cotidian și micile servicii ca spații de socializare/ zonele de joacă pline de copii și de bunici !!
Ce valoare mai are o vatră istorică pustie ? Pustie înafara momentelor deambulării turistice sau desantului
cultural (festival, concerte, târguri), cel mai adesea sub-cultural – adunare pestriță de consumatori pasivi ai
mega-debitării de mega-decibeli...Legat de marea lipsă din centrul vechi – locuitorii – apare:
2. PROBLEMA DEMOGRAFICĂ – e de mirare cum populația sedentară, rămasă prin orașele patriei, nu
simte, sau nu-i pasă, când suferă urmări ale lentei depopulări... Scăderea numărului de locuitori, prin
decese și emigrație, are loc în paralel cu îmbătrânirea accentuată. Și mai trebuie amintită calitatea
noii populații urbane, destul de puțin obișnuită cu traiul în comun și în respect față de monumentele
arhitectonice. O strategie adecvată acestui context ar putea să favorizeze (discrimineze pozitiv !)
familiile tinere cu părinți superior pregătiți și cu peste 2 copii.

VA URMA

DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU PROFESIILE LIBERALE
RAPORTUL FINAL AL GRUPULUI DE ACȚIUNE
de la arh. Lucian MIHĂESCU
tehnoredactare: Krista SZÖCS

Recunoscând potențialul antreprenorial al profesiilor liberale, Comisia Europeană a
înființat în anul 2013 un Grup de lucru referitor la “ Impulsionarea Afacerii Profesiilor
Liberale “ cu scopul de a identifica recomandări în termeni de politici și acțiuni pentru a fi
dezvoltate la nivel european în acest scop, în contextul Planului de Acțiune ” Antreprenoriat
2020 “.
Serviciile profesionale sunt un motor al economiei bazată pe cunoaștere, iar natura
intensiv cognitivă a produselor și serviciilor prestate sugerează importanța lor potențială ca
viitori furnizori de noutate, de locuri de muncă stabile și contributor la creșterea economică.
În crearea de valoare adăugată prin intermediul serviciilor bazate pe cunoaștere,
competitivitatea economiei poate culege beneficii semnificative de la profesiile liberale
puternice a căror activitate se bazează pe cunoștințe specializate și calificare. Profesioniștii
liberali sunt adesea întreprinzători care investesc bunurile și timpul lor în urmărirea
oportunităților antreprenoriale la fel ca toate celelalte categorii de antreprenori.
În rezoluția referitoare la “ Întronarea spiritului antreprenorial în Europa “,
Parlamentul European a relevat, de asemenea, importanța profesiilor liberale în domeniul
antreprenoriatului din Europa.
Cifrele din anul 2010 arată că aproape 3,7 milioane de întreprinderi au fost clasificate
ca aparținând profesiilor liberale, sector în care lcrează 11 milioane de profesioniști
generând o valoare adaugată de 560.532 milioane EURO.
Potrivit Avizului Comitetului Economic și Social European una din șase personae
autoangajate lucrează în sectoare dominate de profesiile liberale. Mai mult, numărul și
procentajul femeilor autoangajate lucrând în sectoare dominate de profesiile liberale sunt
semnificativ mai mari ( de 45% ) decât procentajul pe întreaga economie ( 31,1% ).
Profesiile liberale joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sprijinirea și promovarea
antreprenoriatului și angajării femeilor, ceea ce a condus la creșterea puterii economice și sociale a
femeilor. Totodată, aceste concluzii sunt susținute de rezultatele studiului privind situația
profesiilor liberale lansat de Comitetul Economic și Social European Statisticile existente arată că
sectorul profesiilor liberale este în creștere în întreaga Europă.
Profesiile liberale sunt sensibile la apariția noilor dezvoltări economice și sociale care aduc,
ca în cazul oricărui alt antreprenor, noi oportunități de afaceri, dar și provocări. Aceasta presupune
schimbarea tiparelor de carieră și a condițiilor de muncă, o creștere a competiției, schimbarea
reglementărilor, îmbătrânirea populației, precum și recenta criză economică și socială.
Grupul de lucru a avut un număr de 5 întâlniri pe parcursul anilor 2013 și 2014. Problemele
dezbătute au inclus educația antreprenorială, accesul pe piețe, reducerea sarcinii administrative,
accesul la finanțare, precum și o creștere generală a participării profesioniștilor liberali la
programele și proiectele europene.

Acest raport prezintă recomandările Grupului de lucru pentru Comisia Europeană de a crea un
mediu mai favorabil și a adopta măsuri pentru dezvoltarea afacerilor profesiilor liberale.

CUPRINS
1. DEFINIȚIA PROFESIILOR LIBERALE
„Profesiile liberale sunt considerate a fi ocupații care reclamă o pregătire specială în
domeniul artelor și științei, cum sunt avocații, inginerii, arhitecții, dentiștii, doctorii,
consilierii fiscali și contabilii”.
2. REGULILE EUROPENE REFERITOARE LA PROFESIILE LIBERALE
„La nivel european, serviciile profesionale îmbracă forma fie a afacerilor pentru
consumatorul serviciilor, fie a serviciilor de afaceri pentru afaceri. Cadrul legislativ european
care se referă la profesiile liberale include Directiva Calificărilor Profesionale, care
stabilește un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru a face piața muncii
mai flexibilă și a liberaliza în continuare furnizarea de servicii în contextul unei încrederi
reciproce. Profesiile liberale se încadrează în dispozitivul Directivei Calificărilor
Profesionale doar atunci când accesul sau exercitarea unei profesii sunt condiționate de
posedarea unei calificări profesionale specifice, impusă de lege”.
3. SCOPUL ACȚIUNILOR DE SPRIJIN PENTRU PROFESIILE LIBERALE
„În timp ce regulile crează un cadru de reglementare în interiorul căruia profesiile liberale
pot exercita profesia lor în spațiul european, scopul acțiunilor de sprijin propuse este acela
de a construi, intensifica și întări capacitățile antreprenoriale și comerciale ale
profesioniștilor liberali, cum ar fi spre exemplu sprijinirea lor să exploateze la maxim
oportunitățile de afaceri oferite de cadrul de reglementare al Pieței Interne”.
4. ÎNTĂRIREA REPREZENTĂRII ȘI PARTICIPĂRII LA NIVEL
EUROPEAN
„Comisia Europeană trebuie, în mod regulat, să sporească participarea la întâlniri cu
reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii pentru a se asigura că acestea vor avea
posibilitatea să exprime îngrijorările lor, să formuleze propuneri și să fie informate în
legătură cu viitoare inițiative”.
Întregul document îl puteți descărca aici.

AGERPRESS

Program național de susținere
Program național de susținere a orașelor care au participat
la concursul Capitală Europeană a Culturii 2021

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, anunță lansarea, în viitorul apropiat, a unui program
național de susținere a orașelor care au participat la concursul Capitală Europeană a Culturii 2021. „Îmi
face o deosebită onoare să vă anunț că intenționez să lansez, în viitorul apropiat, un program național de
susținere a orașelor care au participat la procesul complex de elaborare a unei strategii culturale pentru
înscrierea în concursul Capitală Europeană a Culturii 2021. În scurt timp, vă voi invita așadar să ne fiți
parteneri de dialog în acest demers. Îmi exprim sincera speranță că veți fi interlocutorii noștri privilegiați,
pentru obținerea unor reale beneficii în sprijinul comunităților locale”, a scris ministrul pe pagina sa de
Facebook.
.
Postarea prezintă răspunsul Comisiei Europene și al Ministrului Culturii la scrisoarea de contestație
privind competiția "Capitale Europene ale Culturii 2021". În document, ministrul precizează că, în ceea ce
privește derularea competiției, selectarea orașelor din lista scurtă s-a făcut conform Regulamentului de
procedură, prin vot nesecret. De asemenea, Vlad Alexandrescu menționează că „în urma unei analize
juridice obiective, concluzia este că nu există motive legale pentru a decide revocarea celor doi experți
naționali din juriu, Raluca Velisar și Valentina Iancu, și pentru reluarea procedurii de selecție”, așa cum se
solicita în scrisoarea adresată ministrului Culturii.

Atragerea de fonduri europene

Atragerea de fonduri europene sau organizarea de clăci în folosul comunităţii se numără printre
obiectivele anului 2016 pentru Consiliul Judeţean Harghita, a declarat preşedintele instituţiei, Borboly
Csaba. Acesta şi-a exprimat speranţa că, în noul ciclu de finanţare a Uniunii Europene, Consiliul Judeţean va
câştiga cât mai multe proiecte care să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului. De
asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a precizat că este nevoie de impulsionarea
cooperării între fermieri, de dezvoltarea pieţei de desfacere pentru produsele locale, de organizarea de
clăci în folosul comunităţii sau de întărirea legăturilor dintre şcolile profesionale şi
antreprenori.......................................................................................................................................
Consiliul Judeţean Harghita a fost primul din ţară care, în urmă cu trei ani, a demarat un program intitulat
„Clacă în folosul copiilor noştri", prin intermediul căruia s-au renovat mai multe unităţi şcolare din judeţ
folosindu-se munca voluntară a membrilor comunităţii. Ulterior, programul s-a extins şi a inclus şi
repararea de cămine culturale, dispensare sau electrificarea satelor mici, Consiliul Judeţean alocând
anumite sume de bani iar lucrările fiind efectuate cu implicarea autorităţilor locale şi a
l o c u i to r i l o r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totodată, Borboly Csaba a spus că una dintre priorităţile acestui an este şi „alocarea alocarea echitabilă a
resurselor, sens în care ne bazăm în continuare pe solidaritatea dintre localităţile şi regiunile noastre".
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a ţinut să puncteze că toate aceste eforturi au ca scop
„asigurarea condiţiilor optime de trai ale locuitorilor şi rămânerea tinerilor pe tărâmurile natale". De altfel,
multe dintre programele derulate în ultima vreme de Consiliul Judeţean Harghita au ca principal scop
încurajarea tinerilor să rămână în judeţ şi să nu mai plece în străinătate..
În „Strategia de tineret a judeţului Harghita", aprobată de consilierii judeţeni în urmă cu două luni, printre
principalele obiective se numără sprijinirea tinerilor pentru a putea intra pe piaţa muncii, oferirea de
facilităţi celor care doresc să investească într-o afacere, dar şi stimularea participării tinerilor la actul
decizional, la activităţi culturale şi încurajarea acestora de a-şi petrece timpul liber în comunitate.

AGERPRESS

CE SE PIERDE CÂND SE CÂȘTIGĂ CEVA
Știre comentată

Rămâne teribila întrebare - CE SE PIERDE CÂND SE CÂȘTIGĂ CEVA ??? De ce resursele
noastre fundamentale (bogățiile solului și subsolului) nu se pot valorifica cu capital și
inteligență românească ????????????????????????????????????????///??????????????????????
O companie din China a concesionat 20 de hectare în Băile Govora la o licitaţie
internaţională.........................................................................................................
O clinică de acupunctură şi un spital de recuperare cardio-vasculară, un hotel de 5 stele şi un
sat de vacanţă sunt investiţiile pe care un concern din China îşi propune să le realizeze pe
suprafaţa de 20 de hectare de teren concesionată în Băile Govora. Licitaţia internaţională
câştigată de concernul din China a avut loc marţi şi, conform primarului oraşului Govora,
Mihai Mateescu, este punctul de plecare pentru realizarea „unui al doilea oraş Băile Govora”.
„Vom avea un al doilea oraş Băile Govora. A fost cea mai importantă licitaţie din ultimii 26 de
ani, licitaţia care înseamnă kilometrul 0 în turism, în economie. Govora se deschide azi după
ce proiectul companiei Zhong Hua CTM Holding SRL a fost declarat câştigător din cele 4
oferte. La Curături vom avea, deci, un spital de recuperare cardio-respirator îmbinat
cu acupunctura chinezească, un hotel de 5 stele cu 7 etaje, un heliport şi un număr de 50 - 60
de vile de vacanţă de închiriat pe termen lung şi scurt. Azi s-a scris istorie în Băile Govora”, a
declarat primarul oraşului Govora, Mihai Mateescu.............................................................................
Primăria din Băile Govora va asigura infrastructura de apă, canal, gaz şi curent pentru noul
cartier dar şi asfaltarea străzilor, a menţionat edilul govorean. „La rugămintea partenerilor
chinezi, în toamnă, la Băile Govora, va funcţiona o şcoală postliceală sanitară. Noile locuri de
muncă vor fi între 800 şi 1.200”, a completat Mateescu.
.
Băile Govora este o staţiune aflată la 20 de km de Râmnicu Vâlcea, cunoscută pentru
tratarea bolilor respiratorii...............................................................................................................................

Sfârșit

Vă mulțumim pentru atenția acordată!

